Styremøte i Finskstøverforeningen Norge
På telefon, den 7. januar 20212 kl 19:00
Tilstede: Geir Helge Espeseth, Egil Hanseseter, Knut Kjeverud, Tom
Espen Trangsrud, Per Gran og Trond Ivar Moen.
Saksliste:

1. Godkjenning av referat fra siste styremøte den 7.12.2020.
Fremlagte referat fra møte 7.12.2020 ble fremlagt og godkjent.
2. Status og videre prosess rundt Norkilpa.
Knut fremla oversikt over de hunder som det var søkt om å kunne stille på Norkilpa 2021.
Disse var videre rangert etter gjeldende uttakskriterier og kontrollert med hensyn til sitt
medlemskap i FFN.
I alt ble 15 hunder tatt ut med 3 reserver.
Den videre prosess følges nå som skissert i siste styremøte.
Prøvedato er satt til lørdag 23 januar med slipp kl 08:00. Dommer og hundeeier må følge de
gitte regler gitt av Folkehelseinstituttets føringer/ – en veileder og en risikovurdering opp
imot jaktprøver i regi av NHKF. Knut kontakter den enkelte hundeeier etter styremøte med
informasjon om uttak og videre prosess.
3. Oppsigelse fra Webmaster Benjamin Abrahamsen. Hva gjør vi for å få en til å overta den jobb
Benjamin har hatt?
Marianne Gran har sagt seg villig til å ta ansvar for å legge ut info på vår hjemmeside og FB.
4. Alternativ møtedato og sted for årsmøte 2021.
Siden det er usikkert om vi kan gjennomføre årsmøte som avtalt den 22. mai på Morokulien
Camping ved Magnor må en ha et alternativ. Et alternativ kan være å gjennomføre et digitalt
årsmøte i løpet av våren. Geir Helge tar kontakt med Hedmark Harehundklubb vedr. deres
holdning til å avholde utstillingen. Per vil jobbe med å finne en teknisk løsning for å
gjennomføre årsmøte digitalt.
Det igangsettes et arbeid med å ferdigstille alle dokumenter og valgkomiteen kontaktes
vedr. deres arbeid.

5. Eventuelt.
a. Rasemesterskap 2021.
a. Normalt vil Rasemesterskapet i 2021 gå i Sverige. Av den grunn bør vi kontakte
Sverige om at de tar ansvar for dette mesterskap. Geir Helge tar kontrakt med den
Svenske Finskstøverforening

b. Neste styremøte.
Det bestemmes ikke tidspunkt på nåværende tidspunkt.
Trond Ivar Moen
Referent

